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Eko Živžav v stilu vesterna 
Letošnji Živžav se je odvijal v stilu 
vesterna. Popolno petkovo vreme 
20. maja je maturante s parade na 
Mestnem trgu zvabilo pod kro-
šnje dreves v nekdanjo vojašnico. 
Program je vodil improvizator iz 
KUD Kiks, Vid Sodnik: »Meni se 
zdi super, da starejši študentje 
pripravijo prireditev za mlajše, 
tudi vzdušje je odlično in imamo se 
odlično.« Tako so v stilu Indijancev 
in kavbojev potekale razne igre. 
Dijaki so se pomerili v vlečenju 
vrvi, lovljenju z laso, v Chuck Norris 
challengu in karaokah. Najbolj 

oblegan je bil rodeo, na katerem 
so aktivisti Kluba škofjeloških štu-
dentov pripravili »rodeo contest«. 
Za dobro vzdušje so ob igranju 
uspešnic poskrbeli bendi The ni-
pple people, Fireflies, Alkimisti 
in hiphop zasedba Kamaboom. 
Dogajanje se je kasneje preselilo 
na Ostrigin vrt, kjer se je vrtela 
elektronska glasba, v dvorani pa 
smo lahko zaplesali v ritmih disca 
in eurodancea. Glavni organizator 
letošnjega Živžava in novopečeni 
predsednik KŠŠ Luka Krajnik je 
povedal, da so s pripravami začeli 

Dijaki 4. e (royal class) z razredničarko Ireno Florjančič so dejali, 
da so najboljši razred na šoli. Majice so si obarvali v barve Evropske 
unije, saj so bili evropski oddelek. Florjančičeva je dejala, da takih 

ne bo več imela, bili so namreč nekaj posebnega. Na poseben 
način so jih dodatno povezali dve enotedenski 

mednarodni izmenjavi in maturantski izlet.

Maturantje Maja, Matjaž in 
Nina bodo po zaključku gimna-

zije najbolj pogrešali sošolce. Na 
Živžavu jim je bila všeč dobra 

glasba, preizkusili pa so se tudi v 
»jahanju bika«.

David, Kristjan, Samo in Rok 
bodo pogrešali gimnazijo, 

vendar se veselijo novih izzivov 
na fakulteti. Neko obdobje se 

končuje in začenja se novo.

Dijake je navduševal adrenalinski rodeo, KŠŠ pa je pripravil tudi 
»rodeo contest«. Na fotografiji je Matic Jezeršek, ki je zasedel tretje 

mesto, med dekleti pa je zmagala Gaja Pretnar.

Glavni organizator in  novo-
pečeni predsednik KŠŠ Luka 

Krajnik je povedal, da je organi-
zacija naporna in da so z njo 

začeli že v aprilu. 

Napeto je bilo tudi med vlečenjem vrvi.

že sredi aprila, vendar je bilo še to 
prepozno, saj so bili zadnji tedni 
zelo naporni in delovni. Pri sami 
prireditvi, ki je bila letos ekološka, 
je pomagalo okrog dvajset pro-
stovoljcev. Ti so v soboto zjutraj 
pospravili tudi vse smeti. Sredi 
dogajanja smo ujeli predstavni-
ka dijakov Primoža Simoniča. 
»Organizacija je naporna, ampak 
uspešna. Vreme je odlično, vzdušje 
fenomenalno, žur bo zanesljivo 
uspel,« je povedal.

Anita  Pokorn


